
Roskilde TRI 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 10-03-2021, kl. 19.00  

Generalforsamling afholdes online via Zoom, der tilsendes link til deltagelse via mail, inden d. 

10.03.2021 

Da intet er normalt, så vil bestyrelsen lade Morten Bo Almstrup være dirigent, da han styrer mødet 

via zoom, og kan lave evt. afstemninger m.m., så bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at Morten 

Bo Almstup er dirigent, selv om det ikke er korrekt efter pkt. 6 i vedtægter, hvor det er anført, at et 

bestyrelsesmedlem ikke må være dirigent. Hvis der er medlemmer, der ikke kan acceptere denne 

afvigelse af pkt. 6 i vedtægter, bedes indsigelse fremsendt til formanden, senest 5 dage før mødet. 

Da Bibi Johannessen ikke ønsker genvalg til suppleant, opfordrer bestyrelsen medlemmer til, at 

melde sig som suppleant. Kontakt evt. medlemmer af bestyrelsen for nærmere information. 

Evt. forslag skal til sendes til formanden på thomas.roskildetri@gmail.com, senest 5 dage før 

generalforsamling.  

Foreløbig dagsorden. (Endelig dagsorden udsendes via email, sammen med link til Zoom) 

1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Morten Bo Almstrup) 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter i det forløbne år.  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

5. Forslag fra bestyrelsen.  

- Forslag A: Bestyrelsen foreslår, at kontingent for aktive medlemmer ænders fra kr. 

1250,00 til kr. 1350,00 pr. år, gældende fra 01.06.2021. Forslag begrundes yderligere 

på generalforsamlingen. 

6. Forslag fra medlemmer.  

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.  

- Thomas Jørgensen er på valg, og er villig til genvalg. 

- Morten Bo Almstrup er på valg, og er villig til genvalg. 

- Thomas Jessen er på valg som suppleant, og er villig til genvalg. 

- Bibi Johannessen er på valg som suppelant, og ønsker ikke genvalg. 

8. Valg af revisor og suppleant. 

- Hans-Erik Germut er villig til valg som revisor 

- Sofus Lyngbo er villig til valg som suppleant. 

9. Eventuelt.  
 

mailto:thomas.roskildetri@gmail.com

